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INSCRIÇÕES DEFERIDAS/INDEFERIDAS
Professor Visitante do Exterior 

 

PROPONENTE RESULTADO OBSERVAÇÃO/ documentos para corrigir

Adrian D. van
Breda indeferido

3.2 (d) Declaração em inglês do candidato a professor visitante, demonstrando concordância com sua
participação no período da visita, que deverá ter prazo de permanência única e ininterrupta para o
professor visitante de 15 (quinze) dias (Anexo 3) à Corrigir a duração de 15 dias.
3.2 (e) Declaração de anuência, em português, dos Coordenadores e docentes dos PPG diretamente
envolvidos no desenvolvimento das atividades propostas no Plano de Trabalho (Anexo 4). à Apresentar
declaração de anuência

Claire de Saint
Martin indeferido 3.2 (a) formulário de inscrição em nome do professor visitante do exterior

3.2 (b) no projeto – rever período que consta ‘12 a 26 de setembro de 2020’.
María Celeste
Medrano indeferido 3.2 (a) formulário de inscrição em nome do professor visitante do exterior

 

OBS.: O candidato que tiver sua inscrição indeferida poderá interpor recurso devidamente justificado por escrito, enviando-o dentro do
prazo estabelecido no Cronograma, para o e-mail print.humanas@ufscar.br.

 

 

Cristina Broglia Feitosa De Lacerda
Presidente da Comissão Preliminar de Seleção

 

Documento assinado eletronicamente por Cristina Broglia Feitosa de Lacerda, Membro do Grupo, em 13/10/2020, às 18:18,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador
0259075 e o código CRC AB263A00.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.015909/2020-52 SEI nº 0259075 

Modelo de Documento:  Edital, versão de 05/Dezembro/2019  

Edital 61 (0259075)         SEI 23112.015909/2020-52 / pg. 1

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufscar.br/autenticacao?cv=0259075&crc=AB263A00

	Edital 61 (0259075)

